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MII\usTERSTvo PRo tuÍsrxÍ RoZvoJ
Staroměstské náil. o 110 15 Praha 1

c. j .874612015-94
V Praze dne 17 . 3. 201,5

Ro ZIdoDI\UTÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám.6, 110 15Praha1, rozhodlo
podle s 9 až ll zákona č.17912006 Sb., o ově ování al:r,náváni v sledk dalšího vzděIáváni
a o změně některych zákon (zé <on o vznávání v sledk dalšího vzdělávéni), ve znění
pozdějších p edpisri, o žádosti o udělení autorizace ze dne 18. 2. 2015 žadatele, jímž je
právnická osoba GooDwILL _ vyšší odbomá škola, s. r. o. se sídlem P. Holého 400, 738 01
Fr dek - Místek, lČ zsloqzgq

takto:

Ministerstvo pro místni rozvoj

uděluje

žadateli právnické osobě GooDwILL _ vyšší odborná škola, s. r. o. se sídlem P. Holého 400,
738 0l Fr dek - Místek, tČ zszeng+

na dobu 5 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí

autortzaci

pro tyto profesní kvalifikace:

K d profesní
kvalifikace

Název profesní kvalifikace

1) 65-026-M Místní zástwce cestovní kanceláŤe
2) 65-021 -N Prrivodce cestovního ruchu
3) 6s-032-N Samostatny pracovník cestovní kancelá e a cestovní agentury



I

I

V oDŮvoDNĚNÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstske nám.6, ]]0 ]5 Praha ], obdrželo dne
25. 2. 2015 ž dost žadatele ze dne ]8. 2. 2015 o udělení autorizace podle zákona
č. 179/2006 Sb., o ově ování a uznávání v ,sledku dalšího vzdělávání a o změně někter'ch
zálcon (zákon o uzn vání vysledku dalšího vzděláv ní), ve znění pozdějších p edpisti, pro tyto
profesní kvalifikace:

65-026-M
6s-021 -NI

6s-032-N

Místn i zástupce cestovní kancelá e

Pr vodce cestovního ruchu
Samostatny pracovník cestovní kancelá e a cestovní agentury

, 738 0l

Ministerstvo pro místní romoj shledalo, že žadatel splnil všechny podmínlql stanovené
z konem o uznávání ulsledku dalšího vzdělávání a vyhláškou č. 208/2007 Sb.,
o podrobnostech stanoven ,ch k provedení záknna o uznávání vysledlal dalšího vzdělávání,
pro udělení autorizace, včetně prok zání zíslrnní odborné zp sobilosti odpovídající danjlm
profesním kvalifikacím zp sobem stanovenym v hodnotícím standardu vyše uvedenych
profesních kvalifikací u fyzicbj,ch osob, která budou provádět činnost autorizované osoby

.iménem žadatele jakn autorizovany zástupce.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto žádosti v souladu s s 9 odst. 2 zákona o uznavani
vysledk dalšího vzdělávání v plném rozsahu vyhovělo a autorizaci žadateli udělilo, jak
.ie shora ve vi'roku ut'edeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mriže ričastník Ťizení podat podle $ 152 odst. l zákona
č.500l2004Sb., správni Ťád, rozklad, a to ve lhritě 15 dnri ode dne oznámení tohoto
rozhodnutí.

Rozklad se podává u Ministerstva pro místrrí rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15

Praha 1 a rozhoduje o něm ministryně.

S pozdravem

JTJ

editel

Úěastník ízení: GoODWILL _ vyšší odborná škola, s. r. o. P. Holého 40
Místek

Frydek-

Vypraveno dne: ...

Správní poplatek ve v1 ši 4.500,- Kč byl uhrazen prost ednictvím kolkri dne 25. 2.2015.

Í. Pavel Dvo
odboru personálrl
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MI]uSTERSTVI PRo uÍsrtvÍ RoZroJ
Staroměstské nám. 6, I I0 ] 5 Praha ]

K č. j. 874612015-94
Y Praze dne 17. 3.2015

Věc: Stanovení seznamu autorizovan 'ch zástupcri autorizované osoby

Dne 25. 2. 2015 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské
nám.6, 110 l5Praha 1, žádost oudělení autoizace žadatele, jimž je právnická osoba
GOODWILL - vyšší odborná šlala, s. r. o. se sídlem P. Holého 400, 738 0I Frj,dek - Místek,
IČ 25364294, které Ministerstvo pro místní rozvoj udělilo dne 17. 3. 2Ol5 podle zžkona
č.17912006 Sb., oově oviíní auznáváni v sledkri dalšího vzděláváni a o změně někteq ch
zákon (zríkon o uznávátni v1 sledkri dalšího vzdě|áváni), ve znění pozdějších p edpisti'
autorizaci na dobu 5 let ode dne právní moci p íslušného rozhodnutí pro tyto profesní
kvalifikace:

6s-026-M
6s-021 -N
65 -032-N

Místní zástupce cestovní kancelá e

Prťrvodce cestovního ruchu
SamostatnÝ pracovník cestovní kanceláre a cestovní agentury

V Žádosti byly uvedeny 3 fyzické osoby. které b1 mělv pror'ádět činnost autorizované osoby
jménem žadatelejako autorizor'ani' zástupce pro r'!'Še ur'edené profe5ní $ a|!fi!<ace:

Jméno a p ljmení:

RNDr. Kamila Slováková,
Ph.D.
Ing. Alena Votoupalová
Mgr. Rostislav Gola

Uvedené fyzické osoby splnuy poonunKy autorrzace a Jsou oprávněny provádět činnost
autorizovan osoby jménem žadatele jako autorizovan zástupce v še uveden; ch
profesních kvaliÍikací.

od vodnění: Ministerstvo pro místní rozvoj shledalo, že vyše uvedené fyzické osoby, které by
měly provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovany z stupce,
splnily všechny podmínlry stanovené z konem o uzn vání vysledk dalšího vzdělávání
avyhláškou č' 208/2007 Sb., o podrobnostech stanoven ch kprovedení zákona ouzn v ní
v,sledk dalšího vzdělávání, pro udělení autorizace pro v ,še uvedené profesní,kvalifikace
a mohou provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovan ,|z stupce'

S pozdravem

JIJDťTavel Dvo ák
editel odboru personální

GooDwILL _ vyšší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400,738 0l Fr dek-Místek


